
 

 

Verslag Gemeenteraad 

17 Mei 2020 

1. Vragen gesteld door N-VA Merksplas in de rondvraag: 

1.1. Vraag N-VA: We starten  de gemeenteraad meteen al met de vraag of de opname die men doet van de 

gemeenteraad ook openbaar kan gezet worden nadien.  

Antwoord: Wij vinden dat belangrijk in het kader van openbaarheid van bestuur, maar daar was de 

burgemeester niet meteen voor te vinden. De kwaliteit van de opname was vorige keer niet goed, er 

zijn journalisten aanwezig die verslag uit brengen… wij vinden dit toch een taak van het 

gemeentebestuur , maar daar verschillen we dus duidelijk van mening. 

 

1.2. Vraag N-VA: Er staan nu plots vaste borden van zone 30 in het dorp, net onder de digitale borden. 

Vanwaar deze keuze? Wat was de visie hierover van de GAV? Waarom is de zone 30 niet uitgebreid ?  

Antwoord: Dat is iets wat plots gebeurde. De digitale borden moeten verzet worden omdat men daar 

gaat bouwen, dus de sturingskast moest  buitendienst gezet worden. Deze situatie is dus tijdelijk en van 

verruiming van de zone 30 is er dus voorlopig nog geen sprake.  Een communicatie hierover vonden ze 

dan ook niet belangrijk. 

 

1.3. Vraag N-VA: De wegenwerken zijn gestart op steenweg op Turnhout en daarrond. In de eerste 

communicatie gingen deze werken tot oktober duren, in de krant van 13 mei konden we lezen dat ze 

tot aan de zomervakantie gaan duren. Wat is de juiste duurtijd van deze werken, als men dat nu al kan 

zeggen uiteraard.  

Antwoord: De werken zouden nu duren tot aan het bouwverlof. Na het bouwverlof zou men de andere 

kant nog moeten doen, maar dat was niet meer zo’n groot werk. 

 

1.4. Vraag N-VA: De inwoners van de Werfstraat zijn blij te zien hoe de inrichting Wolfstraat en Hazenpad 

erbij ligt. Dat belooft er dan ook bij hen zo uit te gaan zien. Door de omleidingen komt er nu veel meer 

verkeer door de Hoevestraat en stellen zich hier de volgende problemen: 

 er wordt te snel gereden, 

 er is teveel gemengd verkeer: bussen, fietsers, voetgangers, auto’s en landbouwvoertuigen, 

 onvoldoende signalisatie, werd nadien wel rechtgezet, 

 er wordt in beide richtingen gereden, 

Toekomstgericht 3 vragen: 

 Frequenter overleg tussen bewoners, gemeente en aannemers via een soort “bewonerscomité” 

dat tijdelijk gedurende de periode van een bepaalde werf wordt opgericht.  

 Dringend overleg met alle inwoners van Werfstraat over verkeersituatie in hun straat na de 

werkzaamheden: snelheid, verkeersdrempel, verkeer landbouwvoertuigen.  



 

 De gemeente moet zich engageren om alle stukjes grond aanpalend aan de straatkant van de 

woningen in de Hoevestraat te herstellen en er een definitieve oplossing in te voeren. 

 

Antwoord: Als blijkt dat de stukjes grond stuk gereden zijn in de Hoevestraat, zal de gemeente dat 

herstellen, belooft de burgemeester. Een antwoord op onze vragen over een  visie rond veiligheid, 

snelheid in de straat,… is er niet gegeven. Luc, volgt dit als buurtbewoner dan ook nauw mee op.   

 

2. Schepen Govers wuift verzoek om meer duidelijke communicatie weg 

N-VA had schriftelijke vragen ingediend over de verschillende wegenis- en rioleringswerken (zie boven). 

Dat deze werken gebeuren in onze gemeente maakt duidelijk dat men investeert en dat is een goede 

zaak. Iedereen heeft ook begrip voor de mogelijke hinder die wegeniswerken kunnen meebrengen. Wat 

de burgers niet accepteren is de betuttelende houding en het gebrek aan informatie en communicatie. 

De waaier aan communicatiemiddelen is nog nooit zo uitgesproken geweest als vandaag. 

 

Tijdens de laatste gemeenteraad nodigde de N-VA fractie het bestuur dan ook uit om mee na te denken 

over andere vormen van overleg. Hoe kunnen we belangrijke informatie beter en sneller met burgers 

delen. De oprichting van bijvoorbeeld een tijdelijk buurtcomité is een van de suggesties. 

 

Het enige dat schepen Govers repliceerde, was “Ik heb u achter ’t raam zien staan, ge hadt toch kunnen 

komen.” 

 

Brute pech voor de mensen die niet thuis zijn of niet voor het raam staan wanneer schepen Govers 

langskomt. 

 

3. COVID-19 vragen: 

3.1. Vraag N-VA: De winkels zijn terug open gegaan. Heeft de gemeente hen ondersteunt op een of andere 

manier? Hoe is de opening gelopen bij hen?  Kunnen de zaken die na 18 mei of zelfs nog later ook 

rekenen op een ondersteuning?  

Antwoord: Een echte ondersteuning, buiten die van op de website, is er niet geweest. Men wordt 

ondersteund door Unizo en daarom moet het gemeentebestuur het niet meer doen. We stelden dan 

voor dat men ook een standaard affiche had kunnen maken zodat het overal hetzelfde was en duidelijk 

voor de klanten. Of een tussenkomst voor de schermen of gels die men nu moet gebruiken, maar dit 

alles was niet nodig voor het gemeentebestuur. 

 

3.2. Vraag N-VA: De mondmaskers en de verdeling hier van. Hoe loopt dat ? Passen de filters die men 

vanuit de federale regering krijgt in deze mondmaskers?  

Antwoord: De mondmaskers zijn allemaal verdeeld. De filters passen daar niet in , die kan je enkel 

gebruiken als je er zelf maakt. De verdeling van de filters is dan ook nog niet duidelijk hoe men dat gaat 

doen. 

 

3.3. Vraag N-VA: De FFP2 maskers zijn verdeeld. Kan u duiden wie maskers heeft gekregen en  hoeveel 

maskers ? 



 

Antwoord: Dat zijn de maskers die men kreeg vanuit federaal. De artsen, verpleegsters, kinésisten , 

logopedisten hebben deze ontvangen 

 

3.4. Vraag N-VA: Hoeveel PV ’s zijn er in MERKSPLAS uitgeschreven en met welke reden? 

Antwoord: Er zijn tot nu toe 55 PV’s uitgeschreven, over de reden is niet gesproken. 

 

3.5. Vraag N-VA: De cijfers zijn momenteel al gestegen naar 39 besmettingen in Merksplas. Wat is hiervan 

de reden? Enkel het rusthuis? En hoe verloopt daar de zorg momenteel? 

Antwoord: De stijging is inderdaad vooral door het rusthuis waar er nu ook al enkele sterfgevallen zijn. 

Het personeel doet zijn uiterste best om het zo goed mogelijk allemaal op te vangen.  In de 

zorgvoorzieningen is alles onder controle. In het Zwart Goor gaat ook binnenkort het dagcentrum terug 

open gaan en ook bezoek is al toegestaan daar. Over het Vonderke en Marckdal wist de burgemeester 

ons niets te vertellen. 

 

3.6. Vraag N-VA: De scholen zijn terug opgestart. Hoe zijn de eerste dagen verlopen? Hoe loopt de opvang 

voor de kinderen die nog niet naar school kunnen?  

Antwoord: De opstart is goed verlopen. De gemeente heeft extra wasbakken aangekocht voor de beide 

scholen.  

Een dikke pluim van ons voor al de leerkrachten, directie, onderhoudspersoneel, administratieve 

krachten om dit waar te maken.  

Het is belangrijk om de meest kwetsbare kinderen nu ook mee te bereiken want dat is het moeilijkst.  

Over Nautica wist men niet veel… ze zouden opstarten met kinderen die er nood aan hadden.  

Ook de muziekschool wordt terug opgestart. 

 

3.7. Vraag N-VA: Wat is de financiële impact tot nu toe voor de gemeente?   

Antwoord: Een echt cijfer kon men ons nog niet geven. Maar er is een meerkost geweest van de 

wasbakken die men aankocht heeft en de kosten van de mondmaskers.  

Er is ook een verlies aan inkomsten vanuit het verhuren van concessies. 

 

3.8. Vraag N-VA: Hoe verloopt de algemene werking binnen de gemeente?  Werken er vele mensen van 

thuis uit? Gaan adviesraden nu digitaal door en worden zijn hier ondersteund door de gemeente?  

Antwoord: Men gaat stilaan versoepelen naar de diensten toe. Tot nu toe is alles nog op afspraak. Ook 

de politie gaat terug mee open.  

Van het personeel werkt er maar een 10 procent thuis, de rest komt gewoon naar het gemeentehuis. 

N-VA benadrukt nogmaals het nut van telewerk. Dit is ook belangrijk voor de opvang van de kinderen. 

Als zij allemaal naar de opvang moeten, wordt daar de druk verhoogd wat niet de bedoeling kan zijn. 

Dus telewerk daar waar het kan!  

 

De adviesraden konden digitaal doorgaan, maar gingen ook geregeld fysiek door. 

 

 

 



 

3.9. Vraag N-VA: Krijgt het sociaal huis ook hier meer aanvragen ter ondersteuning in deze tijden?  

Antwoord: Dit was tot op heden niet het geval. 

 

3.10. Vraag N-VA: Er wordt wekelijks gebeld naar  een deel uit de groep  van 65-plussers die dat gevraagd 

hebben nadat ze een keertje zijn opgebeld in het begin van de crisis.  Hoe groot is deze groep nog op 

het moment die wekelijks worden opgebeld?  

Worden ook de mantelzorgers opgebeld? Welke ondersteuning is er voor hen?   

 

Is er contact met AL onze kwetsbare in de gemeente. Ik denk dan bijvoorbeeld aan mensen met een 

beperking . Ook zij hebben nu vaak vele vragen, hoe worden zij begeleid vanuit de gemeente?  

 

Hoe zit het op het moment met de huiswerkbegeleiding? Is dit nu weggevallen voor hen of worden zij 

nu ook online ondersteund?  

 

Hoe worden kinderen uit kwetsbare groepen nu ondersteund vanuit het sociaal huis? 

Antwoord: Er worden 120 ouderen per week nog steeds opgebeld door vele vrijwilligers. De 

kinderopvang belt ook naar mensen met een sociaal tarief, anderstaligen, kwetsbare gezinnen om zo 

ook hen te kunnen ondersteunen. De 80 plussers die men niet kan bereiken , daar gaat men persoonlijk 

langs.  

 

Men probeert de kwetsbare kinderen zoveel mogelijk in de opvang te krijgen om zo de nodige aandacht 

te geven.  

 

De mantelzorgers op zich werden niet opgebeld al is dat ook een belangrijke groep. Ook ouders met 

een kind met een beperking mag men niet vergeten want ook daar valt de opvang voor weg. 

 


